
 
 

VAGA DE ESTÁGIO JURÍDICO  
(MERCADO DE CAPITAIS – COMPLIANCE REGULATÓRIO) 

 
 
 

SOBRE A GESTORA 
 

Fundada em 2009, a Kapitalo Investimentos é uma gestora de fundos de investimento diversificados com aproximadamente  
R$ 30 bilhões sob gestão. Com atuação no mercado financeiro global, busca gerar retornos descorrelacionados e de longo prazo 
a seus cotistas. Na Kapitalo Investimentos, estimulamos o pensamento crítico e acreditamos que a contribuição de todos é a chave 
para o crescimento da empresa. Aqui, você terá oportunidade de se aprimorar dentro de um modelo de negócios que exerce a 
meritocracia com regras claras, em um ambiente colaborativo, saudável e com um time de excelência. 
 
 

SOBRE A ÁREA 
 

A nossa equipe de Compliance é responsável por assessorar internamente a empresa de forma consultiva envolvendo questões 
regulatórias de mercado de capitais e em temas diversos de compliance presentes no dia a dia de suas atividades, bem como 
monitorar e reportar acerca do cumprimento das políticas internas da empresa. 
 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

• elaboração e revisão de políticas internas da empresa;  

• administração de treinamentos a colaboradores;  

• verificação da conformidade às regras previstas na regulamentação e autorregulação aplicável ao mercado de capitais;  

• monitoramento do cumprimento de regras regulatórias e das políticas internas da empresa;  

• realização de pesquisas normativas e jurisprudenciais e elaboração de pareceres jurídicos;  

• realização de processos de due diligence em contrapartes, fornecedores e prestadores de serviços (know your partner - KYP) 
e de colaboradores (know your employee – KYE); e  

• revisão de contratos sob a perspectiva de Compliance regulatório.  
 
 

REQUISITOS 
 

• graduação de nível superior em Direito em curso;  

• inglês fluente ou avançado (oral e escrito);  

• conhecimentos do pacote Microsoft Office; e  

• disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo/SP.  
 
 

DIFERENCIAIS 
 

• experiência com temas de legislação aplicável ao mercado de capitais; 

• experiência com temas de regulamentação da CVM e/ou a autorregulação da ANBIMA; 

• experiência em Direito de Contratos, Direito Digital e Proteção de Dados e/ou Direito Penal Empresarial; e 

• experiência com escritórios de advocacia, instituições financeiras e outras empresas do mercado financeiro e/ou de capitais. 
 
 
Local de atuação: São Paulo/SP 
Regime de contratação: Estágio 
Benefícios: Bônus Semestral, Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida  
 
Para se inscrever em nosso processo seletivo, envie seu currículo para recrutamento@kapitalo.com.br com o assunto:  
“Processo Seletivo – Compliance (Estágio)”. 
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